
Data petició:      
Número expedient: 

Nom de l'entitat: 
Dades peticionari o representant legal: 
NIF: 
Adreça: 
Telèfon de contacte: 
Correu electrònic: 

Descripció breu de la petició: 

Detall de la petició: podeu consultar les característiques de les aules o instal·lacions 
esportives a https://www.campuseducatiudetarragona.cat/campus/serveis/ 

Aula tipus 1 (dia)

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Òrgan de Gestió del Campus Educatiu de Tarragona

SOL·LICITUD D’ÚS PUNTUAL D'ESPAIS I/O INSTAL·LACIONS DEL CAMPUS EDUCATIU

Dades del peticionari

Serveis i ús d’espais Data Hora
Inici ús 

Hora
Final ús Unitats Persones

(si s'escau)

Descripció del servei / Ús d’espais 

Menjador extern (no vinculat directament al Departament d’Educació)
Aula tipus 1 
Aula polivalent 
Sala multi usos 
Teatre 
Espai menjador
Piscina 
Pista bessona (una) 
Pista bessona (una) 

Camp de futbol 
Camp de futbol
Camp de rugbi 
Camp de rugbi 
Pista de bàsquet

Preu1 
IVA exclòs

6,36 €
60,00 €
75,00 €
80,00 €

300,00 €
300,00 €

3,00 €
40,00 €

80,00 €

80,00 €
100,00 €

90,00 €
120,00 €

30,00 €

Preu1 
IVA exclòs

6,36 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €

150,00 €
150,00 €

10,00 €
20,00 €

15,00 €
30,00 €
20,00 €
40,00 €
10,00 €

Hora
Hora

Hora

Hora
Hora

Dia
Dia

Hora Dia
Dia
Dia

Mig dia
Mig dia

DiaPer persona

Sense il·luminació
Amb il·luminació Hora

Dia

Pistes bessones (dues) 
Pistes bessones (dues) 

HoraSense il·luminació
Amb il·luminació Hora

Dia20,00 €
40,00 €

Sense il·luminació
Amb il·luminació

Dia
Dia

Hora
Hora

Sense il·luminació
Amb il·luminació

Dia
Dia

Hora Dia

1 Preu públic d’acord amb la Ordre ENS/215/2017, de 14 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus 
públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona 

Dinar Sopar

• Altres serveis no inclosos a la Ordre de preus públics ENS/25/2017
Descripció servei / Ús d’espais Observacions 
Vigilància, neteja, manteniment, càtering Consultar preus a cet_gerencia.educacio@gencat.cat 

xgran
Line



Normés d’ús de les instal·lacions: 

Primer: el peticionari ha de garantir l’organització i vigilància adequada amb recursos propis, per tal que les 
persones que faran ús de les instal·lacions: 

- Conservin els espais i les instal·lacions en bon estat d’ordre i neteja.
- Respectin el mobiliari i els equipament
- Es compleixin les normes de circulació, velocitat màxima 30 km/h a tot el Campus i s’estacioni els 

vehicles als espais habilitats.
- Es limiti l’activitat de fumar als espais exteriors habilitats
- Es garanteixi no consumir alcohol, drogues o pràctiques de venda, comunicant qualsevol incident als 

Cossos i forces de seguretat i a la gerència.
- Es vetlla per garantir entre els participants les mesures Covid-19 vigents per l’autoritat competent

Segon: el peticionari serà responsable davant dels danys que puguin ocasionar els seus participants a l’activitat 
organitzada, així com les persones  dependents i usuaris, bé per acció o omissió, dolosa o negligent, 
efectuant de forma immediata i a càrrec seu, prèvia autorització de la Gerència de  l’OGCET , les reparacions 
que calguin. Per garantir el rescabalament dels danys, l’entitat peticionari ha de disposar de pòlissa 
d'assegurances o avals, que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, 
derivada de l'ús i de l'activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per 
unes sumes assegurades mínimes de 150.000 euros per víctima individual i de 1.200.000 euros per 
sinistre, que el Govern pot actualitzar periòdicament, d’acord amb el que estableix l’article 54 del Decret 
102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

He llegit les normes d’ús i em comprometo a complir-les 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Tractament: Petició d’espais de l’Òrgan de Gestió del Campus Educatiu de Tarragona 
Responsable: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona (Av. de Salou, s/n, 43006, Tarragona; tel. 
977 556 105; cet_gerencia.educacio@gencat.cat; www.campuseducatiudetarragona.cat). 
Finalitat: Gestionar la petició d’espais i instal·lacions del Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona 
Legitimació: Gestionar l'explotació econòmica, l'ús social, altres serveis i finalitats complementaris de l’OGCET 
Destinataris: Òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que intervenen en el procediment. 
Drets: Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web 
del Departament d'Educació:https://educacio.gencat.cat/ca/Detall/gestio-matriculacio-residencies-cet-00001 

• Forma de pagament preferent amb TPV a les oficines de gerència en horari de 08:00 a 14:00h de dilluns a divendres laborals.

• Per a la formalització de peticions que impliquin peticions d’ús de residències, càtering, o que siguin mantingudes en el temps 
empreu el formulari Sol·licitud d’ús d’instal·lacions que trobareu a https://www.campuseducatiudetarragona.cat/campus/serveis/

• En activitats declarades de "Caràcter social", cal adjuntar certificat o declaració del responsable de l’entitat o de la persona
física peticionaria per la qual s’acredita i es garanteix que la petició feta es amb finalitat social i es subscriu el compromís de no
fer-ne explotació econòmica del resultat de la petició feta dels espais i instal·lacions del Campus Educatiu de Tarragona

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo explícitament el tractament de les 
meves dades per a les finalitats indicades.

 Lloc i data: 

Signatura del representant de l’Entitat, o de la persona físicaSign

http://www.campuseducatiudetarragona.cat/
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